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rustfri Hydro ball®
kugleventil serie rr64

VENTILDESIGN

Produktbeskrivelse

Aktuator

Hydro Ball® programmet omfatter kugleventiler og
kontraventiler af højeste kvalitet. Nyeste ventil i
denne serie er denne rustfrie kugleventil forberedt
for aktuator eller panelmontering.
Fordelene ved Hydro Ball® programmet er:
• Fire Safe design
• Høje arbejdstryk
• Meget høj læksikkerhed
• Lang levetid
• Stor gennemstrømningsvolumen
• Fleksibelt program
• Reservedele

driftområde
Hydro-Ball® kugleventil serie RR 64 er udført i rustfrit
stål og med rustfri kugle. Serie RR 64 er med sit firkantede design et oplagt valg, hvor der er behov for
en aktuator eller panelmonteret kugleventil, og hvor
der er risiko for tæring og rust.

Vi forhandler Belef® aktuatorer i et bredt sortiment - såvel pneumatiske som elektriske. Forhør venligst nærmere!
Switchbox kan monteres efter ønske. Forhør nærmere til vores brede
udvalg.

TEKNISKE DATA
Ventilhus og kugle: Rustfri stål AISI304 (1.4301)
Nipler: Rustfri stål AISI303 (1.4305)
Pakninger: PEEK
O-ringe (standard): FPM viton (vand, propan, butan, dieselolie, let
fyringsolie, mineralske, animalske og vegatabilske olier)
Andre typer af O-ringe kan tilbydes - forhør venligst nærmere!
Arbejdstryk max 350 bar
Temperatur: -20° - +200° C

dimension og tilslutninger:
Kugleventilen ovenfor er vist med aktuator og switchbox, men vil ligeledes være velegnet til panelmontering. Her vil ventilen være monteret med håndtag til
manuelt betjening.

Anvendelsesmuligheder

Serie RR 64 kan tilbydes i følgende størrelser og med følgende tilslutninger:
• Indvendig rørgevind, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” og 1”
• Udvendig rørgevind, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” og 1”
• Skærering DIN 2353L til lette rør, 8 - 28 mm
• Skærering DIN 2353S til svære rør, 10-30 mm
• Indvendig NPT gevind, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” og 1”
• Udvendig NPT gevind, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” og 1”

Hydro Ball® ventiler er særdeles velegnede til anvendelseområder, hvor der stilles høje kvalitetskrav, f.eks.:

yderligere information

• Hydraulik
• Naturgasnet
• Petrokemisk industri
• Offshore
• Skibsbygning
• Levnedsmiddel
• Brandslukning

Vores klare målsætning er at være kendt som det naturlige sted at henvende sig, når der opstår behov for særlige ventil- og fittingløsninger.
Vi lever af kundernes succes og bruger vores erfaringer og know-how
til at skabe optimerede løsninger til vore kunder - i samarbejde med
vores kunder.
EV´s salgsteam står sammen med vores udviklingsafdeling gerne til
rådighed, så vi sammen kan opfylde netop din virksomheds krav.
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